SCT. PAULS KIRKE
8000 ÅRHUS C
MENIGHEDSRÅDET
DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00 i Sognehuset
Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Johanne Pedersen
Markvart, Georg Hoxer Kjeldsen, Annette Baldus Vestergaard, Peter
Morthorst-Jensen, Karsten Andersen, Lona Meisnow, Erik Dybdal
Møller, Mogens Skjøth, Jakob From Søvndal, Karsten Thorlund, Lisa
Iversen, Morten Aagaard, Jacob Sheppard Hermann
(medarbejderrepræsentant) og Eva Futtrup Maksten (referent).
Afbud: Flemming Baatz Kristensen

Indledning ved Jakob From Søvndal
1.

Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter
(19.10).
REFERAT: Dagsorden godkendt

2.

Økonomi ved kassereren (kl. 19.10)
2.1. Orientering om forberedende budgetsamråd – herunder
udmelding af foreløbige driftsrammer (Til orientering – Bilag 1)
REFERAT: Orientering taget til efterretning. Formanden,
næstformanden og kassereren deltager i budgetmøde d. 10.
marts.

3.

Skrivelse fra Finansiel Stabilitet
Menighedsrådet har i tillid til revisionsprotokollater spredt kirkens
formue på mange forskellige pengenistitutter, således at indskud i
små pengeinstittter holdes under ca. 750.000 kr. der hidtil har
været grænsen for indskydergarantien. Som oplyst på mødet i
januar er den lille andelskasse JAK Slagelse Andelskasse krakket
og overtaget af Finansiel Stabilitet. I skrivelse af 12. februar 2016
har Finansiel Stabilitet meddelt, at Andelskassen J. A. K.'s
forpligtelse på 725.000 kr. over for Sct. Pauls kirke nedskrives til 0
kr. Begrundelsen er, at Garantifomuen ikke dækker indskud
tilhørende offentlige myndigheder, og at Folkekirken betragtes
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som offentlig myndighed i denne sammenhæng. Skrivelsen er
overraskende for menighedsrådet. Provstiets revisor har gentagne
gange har anbefalet menighedsrådet en spredning af formuen
senest i protokollatet af 26.november 2015: ”Garantiformuen
dækker maksimalt et indestående på 750.000 kr. pr.
pengeinstitut”. Revisionen har oplyst at såfremt Finansiel
Stabilitets fortolkning står ved magt vil det bevirke, at revisionens
anbefalinger til alle menighedsråd fremover skal ændres.
Formanden har kontaktet provstiet og foreslår, at der kontaktes en
advokat med henblik på udarbejdelse af svarskrivelse til finansiel
stabilitet.
REFERAT: Domprovsten har efter aftale med menighedsrådet
taget kontakt til Stiftet mhp. afklaring af forholdene og
udarbejdelse af svarskrivelse til Finansiel Stabilitet.
Menighedsrådet bemærker, at man har fulgt anvisninger fra
provstiet og revisor om placering af midler.
Domprovsten har til formanden oplyst, at han anbefaler, at vi ikke
foretager en samling af vores midler i færre pengeinstitutter som
følge af ovenstående meddelelse fra Finansiel Stabilitet.
4.

Tildeling af entreprenør til hovedentreprise (Til beslutning - Bilag 3A
– Bilag 3F)

Byggeprojektet har været i licitation. Licitationsresultatet fra alle 4
bydende ligger væsentligt over budgettet. Byggeudvalget
forventer inden mødet at komme med en indstilling til
menighedsrådet.
REFERAT:
Johanne Pedersen Markvart, Karsten Andersen, Lona Meisnow
og Mogens Skjøth stemmer for byggeudvalgets indstilling om ikke
at gennemføre det udbudte projekt, men dog gennemføre den del
af projektet, som vedrører bedre tilgængelighed samt toiletter i
tårnene og renovering af korværelse.
Finn Bruun Ravnsbæk, Anita Holmgaard, Georg Hoxer Kjeldsen,
Annette Baldus Vestergaard, Peter Morthorst-Jensen, Erik Dybdal
Møller, Jakob From Søvndal, Karsten Thorlund, Lisa Iversen,
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Morten Aagaard og Eva Futtrup Maksten stemmer for ikke at følge
byggeudvalgets indstilling.
Byggeudvalgets indstilling er dermed forkastet.
Byggeudvalget får til opgave at undersøge om projektet vil kunne
omdefineres, så det kan realiseres indenfor budget. Der afsættes
en ramme på kr. 25.000 til evt. vurdering hos ekstern rådgiver.
5.

Oplæg til genhusning fra byggeudvalget (Til beslutning)
På seneste MR-møde blev det aftalt, at når entreprisetidsplanen
kendes nærmere skal byggeudvalget arbejde med oplæg til
genhusningsplan. Byggeudvalget kommer med vurdering herom
til mødet.
REFERAT: Som følge af byggeudvalgets indstilling er et evt.
oplæg til genhusning udskudt på ubestemt tid.

6.

Afslutning af renoveringsarbejder for præsteboligen
Marselisvej 9 (Til orientering)
REFERAT: Karsten Andersen orienterede om det færdige projekt,
som er gennemført indenfor den anførte budgetramme.
Orientering taget til efterretning. Menighedsrådet takkede Karsten
Andersen for det store arbejde.

7.

Evaluering forsøgsordning med betalt abonnenemt på
Kristeligt Dagblad (Til beslutning)
Det blev på mødet i februar 2015 bevilget abonnement på
Kristeligt Dagblad til MR-medlemmer i et år grundet bispevalget.
Personer henvender sig til Georg Kjeldsen og beløbet finansieres
fra konto 61.04. Ordningen er benytter i begrænset omfang. Men
forretningsudvalget indstiller, at ordningen forlænges i yderligere
et år, begrundet i det forestående menighedsrådsvalg.
REFERAT: Punktet godkendt med forlængelse af ordningen.

8.

Fastlæggelse af dato og form af menighedsmødet (Til beslutning)
Menighedsrådet har arbejdet med forskellige former for
menighedsmøder. Forretningsudvalget foreslår, at der nedsættes
et udvalg til afholdelse af menighedsmødet. Udvalget kommer
med forslag til dato og indhold.
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REFERAT: Udvalget udgøres af Anita Holmgaard og Annette
Baldus Vestergaard.
9.

Fastlæggelse af dato for orienteringsmødet til valg af
menighedsråd (Til beslutning)
Landsforeningen af Menighedsråd har opfordret til at alle
orienteringsmøder om valg til menighedsråd for perioden 1
søndag i advent 2016 til sidste søndag i kirkeåret 2020 afholdes
tirsdag den 13. september 2016. Forretningsudvalget opfordrer til
at denne dato også fastsættes for orienteringsmøde i Sct. Pauls
Kirke – Valgudvalget forbereder mødet. Kirkekontoret bedes
sørge for reservation af sognelokalet.
REFERAT: Punktet godkendt.

10.

Ansøgning fra Thomas Holmgaard Hundebøll (Til beslutning – bilag
4)

Ansøgning om tilskud til studietur til Thomas Holmgaard
Hundebøll for Danmission IKON – Thomas er tilknyttet som leder
til det lokale FDF. Han tilbyder at berette om religionsmødet i Sct.
Pauls Kirke på et tidspunkt. Forretningsudvalget indstiller at der
bevilges kr. 2.500 – og at beløbet finansieres af konto 3002 Pulje
til foreningsansøgninger - Det foreslås at præsterne overvejer
mulighed for evt. foredrag fra ansøgeren.
REFERAT: Godkendt. Finn Bruun Ravnsbæk beder
kasserekontoret om at udbetale pengene.
11.

Orientering om vurdering af præstebolig (Til orientering – Bilag 5)
REFERAT: Orientering taget til efterretning

12.

Nyt fra udvalgene (til orientering)
12.1
Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg
REFERAT: Fernisering d. 20 marts af Vibeke Gonge’s billeder
12.2
Evt. nyt fra Åben Kirke og
hverdagsaltergangsudvalget
12.3
Evt. nyt fra Byggeudvalget
12.4
Evt. nyt fra Børneudvalget
12.5
Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen
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12.6
Evt. nyt fra Omsorgsudvalget
REFERAT: Mange ældre gør brug af kirkebilen, omsorgsudvalget
arbejder videre med alternative kørselsordning. Der er afholdt
vellykket aften for besøgsvenner.
12.7
Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget
12.8
Evt. nyt fra Koncertudvalget
12.9
Evt. nyt fra Ungdomsudvalget
13.

Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget
REFERAT: Udvalget der har til opgave at justere kirkens
personalepolitik har afholdt sit første møde.

14.

Nyt fra Præsterne (til orientering)
REFERAT: Erik Dybdal Møller orienterede om nyt arbejde med
internationale gudstjenester.
Jakob From Søvndal orienterede om beslutninger fra
præstemøde i januar. Flemming Baatz Kristensen er medlem af
forretningsudvalget i 2016. Jakob From Søvndal er medlem af
forretningsudvalget i første halvdel af 2017, mens Morten
Aagaard er medlem i anden halvdel af 2017.

15.

Nyt fra formanden

16.

Post til Menighedsrådet (Til orientering) Henvendelser findes på ITskrivebordet.

17.

Evt. særlig kommunikation

18.

Eventuelt (til orientering)
REFERAT: Georg Hoxer Kjeldsen takkede for opmærksomheden
ved hans 70 års fødselsdag.
Han opfordrede menighedsrådsmedlemmerne til at huske på at
påskønne og anerkende kirkens medarbejdere og frivillige.
Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 29. marts 2016 kl.
19.00 i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.
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